Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

03-09-2019

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Gemeentehuis Noordwijk

Voorzitter

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aanwezigen

J.H.M. Hermans-Vloedbeld J.P. van den Berg, R. ter Hark, H.W.M. de Jong,
D.T.C. Salman, C. Hof, en E. Voorham (directiesecretaris)

Toelichting

Om 11.00 uur geeft wethouder Ter Hark in de Oude Raadzaal een
presentatie over parkeervarianten in Noordwijk aan Zee, de heer Bouwman
en de heer De Lange schuiven daarbij aan.

1

Opening & mededelingen
Om 11.00 uur is er een presentatie in de Oude Raadzaal inzake
parkeervarianten Noordwijk aan Zee.

Besluit
Voorzitter opent de vergadering.
2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst

Besluit
Vastgesteld.
3

Uitnodigingen

Besluit
Besproken.
4

Waarneming burgemeester door loco-burgemeester

Besluit
Besproken.
5

Vakanties en activiteiten college

Besluit

Besproken.
6

Openstaande raadsvragen artikel 39

Besluit
Besproken.
7

Raad

Besluit
Besproken.
7.1

Opzet werksessie raad

Besluit
Akkoord met conceptbrief aan de raad over een opzet voor een werksessie
voor de raad over het leveren van inbreng op de begroting 2020.
8

Bespreekstukken

Besluit
Besproken.
8.2

Instellen BIZ winkelgebied Noordwijk
Het betreft twee BIZ-gebieden: Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, die
gelijktijdig de procedure doorlopen en op 1 januari van start willen gaan.

Besluit
I. De Raad voor te stellen om twee bedrijveninvesteringszones in te stellen,
een voor het winkelgebied in Noordwijk Binnen en een voor het winkelgebied
in Noordwijk aan Zee onder voorwaarde dat uit de te houden draagvlakmeting
blijkt, dat er conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones voldoende
steun is bij eigenaren en gebruikers van de in de heffing van een BIZ-bijdrage
te betrekken objecten (belastingobjecten);
II. De Raad voor te stellen de Verordening Bedrijveninvesteringszone Noordwijk
Binnen 2020 en de Verordening Bedrijveninvesteringszone Noordwijk aan Zee
2020 vast te stellen;
III. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomsten tussen enerzijds de
gemeente Noordwijk en anderzijds de Stichting BIZ Noordwijk Binnen resp. de
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Stichting BIZ Aan Zee en deze overeenkomsten namens de Burgemeester te
laten ondertekenen door de wethouder Economische zaken.
IV. In te stemmen met de conceptbrief (inclusief stembriefje) aan de eigenaren
en gebruikers van de in de BIZ-gebieden Noordwijk Binnen en Noordwijk aan
Zee gelegen belastingobjecten;
V. In te stemmen met het reglement voor de formele draagvlakmeting.
VI. De kosten van de uitvoering van de draagvlakmeting per draagvlakmeting
te dekken uit het product Economische Zaken binnen de begroting. Hiernaast
de perceptiekosten voor het opleggen en innen van de aanslagen en eventuele
bezwaar- en beroepsprocedures voor de gehele looptijd van vijf jaar te dekken
uit het product Belastingen Noordwijk, Lisse, Teylingen binnen de begroting.
VII. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de gemeenteraad

Conform.
8.4

Schriftelijke vraag artikel 39 drainage PB
Beantwoording vragen de heer van Haaster

Besluit
I.

Neemt kennis van bijgaande antwoordbrief van het hoogheemraadschap

van Rijnland;
II.

Stemt in met bijgaande antwoordbrief aan de raad inzake de

beantwoording van 2 vragen uit de raadsvergadering van 21 mei jl. naar
aanleiding van de behandeling van een concept motie van het CDA op het
project Parallel Boulevard.

Conform.
8.5

Schriftelijke vragen D66 inzake gevolgen stopzetten Programma Aanpak
Stikstof (PAS)
Op 15 augustus 2019 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie
van de D66 Noordwijk. De vragen hebben betrekking op de gevolgen van het
stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit B&W advies wordt
het college gevraagd om in te stemmen met de brief en de beantwoording van
deze schriftelijke vragen.

Besluit
I. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke
vragen ex artikel 39 van het Regelement van Orde van de gemeenteraad welke
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zijn gesteld door de fractie van D66 Noordwijk inzake de gevolgen van het
stopzetten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Conform met aanpassing.

8.6

Stedenbouwkundige randvoorwaarden Molenweg e.o.
De gemeente heeft ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden
opgesteld voor de herontwikkeling van de locatie Molenweg. Deze worden
meegedeeld aan de drie grondeigenaren op deze locatie.

Besluit
Akkoord te gaan met bijgevoegde ruimtelijk en stedenbouwkundige
randvoorwaarden Molenweg e.o.

Aangehouden.
8.7

Subsidie Rijnlands architectuur platform RAP
Het collegevoorstel wordt opnieuw op de agenda gezet. Er is door de
wethouders Ter Hark en Van den Berg overleg gevoerd met mensen van het
bestuur van RAP.

Het Rijnlands Architectuurplatform (RAP) brengt architectuur, stedenbouw en
ruimtelijke ordening met een sprankelend en inhoudelijk programma onder de
aandacht bij bewoners, bestuurders en professionals. Tweejaarlijks organiseert
RAP de Rijnlandse Architectuur Prijs (RAP071) afgewisseld met de
tweejaarlijkse Architectuurweek. Daarnaast organiseert RAP jaarlijks 4
Stadscafés rondom actuele thema’s relevant voor de regio. Dit jaar is het thema
de verstedelijkingsopgave van de regio.

Besluit
I. Het verlenen van een meerjarensubsidie voor Rijnlands architectuurplatform
RAP voor 2019, 2020 en 2021 ten laste van het budget onvoorzien
structureel.
II. Het verlenen van een eenmalige subsidie voor de regionale architectuurprijs
RAP van 2017 en de architectuurweek van 2018 ten laste van het budget
onvoorzien incidenteel en beide beslispunten ten tijde van de najaarsnota
integraal met andere kleine wijzigingen aan de raad ter besluitvorming voor te
leggen.
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Niet akkoord met voorstel 1 omdat de meerwaarde voor Noordwijk niet blijkt,
ook niet na gesprek met vertegenwoordigers van het platform. Akkoord met
voorstel 2.
8.9

Vervolgvragen art. 39 RvO D66 over de omgevingsvergunning Langevelderweg
37c
Op 9 augustus 2019 ontving het college van Burgemeester en Wethouders
schriftelijke vragen ex
artikel 39 Reglement van Orde (RvO) namens de fractie van de D66 Noordwijk.
De vragen hebben
betrekking op de verleende omgevingsvergunning voor de Langevelderweg
37c. In dit collegevoorstel
wordt het college gevraagd om in te stemmen met de beantwoording van deze
schriftelijke vragen.

Besluit
In te stemmen met de collegebrief als reactie op de (vervolg)vragen ex
artikel39 RvO aangaande de verleende omgevingsvergunning Langevelderweg
37c.

Conform met aanpassing.

8.11

Beslissing op bezwaar tegen verwijdering van aanhanger
Op ’t Joostje stond al jaren een aanhangwagen. De aanhangwagen werd
kennelijk niet meer gebruikt voor verkeersdoeleinden. Na ontvangst van
klachten uit de buurt heeft de politie de gemeente verzocht handhavend op te
treden. Omdat de eigenaar niet mee wilde werken is er bestuursdwang
toegepast. De aanhanger is in opdracht van de gemeente verwijderd. De
eigenaar heeft bezwaar gemaakt. Bij de behandeling van het bezwaar bleek het
gemeentelijke papierwerk niet in orde te zijn. De aanhanger moet terug naar
de eigenaar.

Besluit
1. Het op 3 mei 2019 door de bezwaarmaker ingediende bezwaarschrift tegen
het door de gemeente verwijderen van zijn aanhangwagen, overeenkomstig het
advies van de commissie bezwaarschriften, niet-ontvankelijk verklaren en het
verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
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2. Bezwaarmaker op de hoogte stellen van de beslissing op bezwaar
overeenkomstig bijgaand concept.
3. De aanhangwagen zo spoedig mogelijk terug geven.
4. Opstarten van de procedure om te komen tot een last onder dwangsom.

Toelichting
Het college besluit:
I. Een gesprek met de bezwaarmaker aan te gaan.
II. De bezwaarmaker in het gesprek mee te delen dat, overeenkomstig het
advies van de commissie bezwaarschriften, de aanhanger zo spoedig mogelijk
aan hem wordt teruggegeven.
III. De bezwaarmaker in het gesprek mee te delen dat een procedure wordt
opgestart om te komen tot een last onder dwangsom, indien de aanhanger
wederom ongebruikt op de weg wordt geplaatst
9

Hamerstukken

9.1

Beantwoording vragen art 39 RvO, PvdA inzake "Fusietraject scholen
Wakersduin en Zeehonk".
Beantwoording vragen PvdA in gevolge artikel 39 RvO inzake “Fusietraject
scholen Wakersduin en Zeehonk".

Besluit
In stemmen met het versturen van bijgaande conceptbrief ter beantwoording
van de schriftelijke vragen in gevolge artikel 39 RvO inzake “Fusietraject
scholen Wakersduin en Zeehonk”.

Conform met aanpassing.
9.2

beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek parkeerbeheer

Besluit
Aangehouden.
9.3

Bouw woonaapratementen Koningin Astrid Boulevard 50 (Villa Sonnevanck);
schetsplan juni 2019
Voor het pand Koningin Astrid Boulevard 50 te Noordwijk (voorheen Hotel
Sonnevanck) is een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een
wooncomplex. Er wordt voorgesteld met dit schetsontwerp in te stemmen en
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de gemeenteraad bij gelegenheid voor te stellen om op basis van dit
schetsontwerp een verklaring van bedenkingen af te geven.

Besluit
I. in te stemmen met het schetsplan van 28 juni 2019;
II. bij gelegenheid de gemeenteraad voor te stellen op basis van dit schetsplan
een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Conform met tekstuele aanpassing.
9.4

Naamgeving openbare ruimte De Zanderij Noordwijkerhout
Aan de noordrand van het sportpark De Boekhorst is een verbindingsweg
tussen de Herenweg en Langevelderweg aangelegd. Deze weg ontsluit straks
de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte op het voormalige Bavoterrein.
Dankzij de aanleg van deze weg zal de Wijk De Boekhorst autoluw worden
gemaakt door een fysieke afsluiting te realiseren ten noorden van de Dr.
Troelstralaan. Verkeer naar en van Sancta Maria/Sollasi en ook agarisch
verkeer zal eveneens gebruik gaan maken van de nieuwe weg. Het voorstel
voor de naam van deze verbindingsweg is: De Zanderij.

Besluit
I. Toekenning van de naam De Zanderij aan de recent aangelegde
verbindingsweg ten noorden van het sportpark De Boekhorst in
Noordwijkerhout.

Conform.
9.5

Presentatie tijdelijke en structurele parkeeroplossingen Noordwijk Zee (Han
Bouwman en Menno de Lange)
In de besluitenlijst van 9 juli staat dat op 3 september een presentatie aan het
college wordt gegeven over terugkoppeling haalbaarheidsanalyse structurele
oplossingen, presentatie wordt gegeven door wethouder Ter Hark en de heren
Bouwman en De Lange zijn er bij voor de eventuele vragen die worden gesteld.
De presentatie is om 11.00 uur in de Oude Raadzaal.

9.6

principeverzoek Gerleeweg 7
Een nieuwe Greenportwoning op het perceel bij de Gerleeweg 7 wordt in
principe toegestaan. Deze woning past in het bestaande bebouwingslint.
Voorwaarde is dat een overeenkomst wordt gesloten met de Greenport

Pagina 7

Ontwikkeling Maatschappij (GOM). Om af te wijken van het bestemmingsplan,
moet een uitgebreide procedure worden doorlopen.

Besluit
I.

Medewerking toe te zeggen aan het principeverzoek voor het bouwen van

een Greenport woning aan de Gerleeweg 7
II.

De aanvrager over dit besluit te informeren met bijgevoegde

antwoordbrief

Conform.
9.7

Profileringsbudget Space
Ruimtevaart is één van de economische pijlers van Nederland. Noordwijk speelt
hierin nationaal en internationaal een belangrijke rol door de aanwezigheid van
ESA ESTEC (technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie), de
business incubator S BIC en de inzet op de ontwikkeling van Space Campus
Noordwijk.

De verdere profilering van Noordwijk als ruimtevaartgemeente draagt bij aan
het creëren van een positief imago op grond waarvan overheden, (onderwijs-)
instellingen en bedrijven beslissingen nemen ten gunste van de verdere
versterking van het Nederlandse ruimtevaartcluster en dan met name de
Noordwijkse infrastructuur. Een profileringsbudget geeft de armslag om hierin
te voorzien.

Besluit
I. In te stemmen met een profileringsbudget space en dit voor 2019 ten laste te
brengen van het budget Nieuw Beleid.
II. Hiervan een bedrag beschikbaar te stellen aan Noordwijk Marketing ter
ondersteuning van de profilering space.
III. Aan de gemeenteraad voor te stellen om een bedrag beschikbaar te stellen
voor een profileringsbudget space voor 2019 en dit ten laste te brengen van
het budget Nieuw Beleid.

Conform.

9.8

Vaststellen herziene beleidsregels leerlingenvervoer
De recent in werking getreden beleidsregels leerlingenvervoer en
jeugdhulpvervoer worden
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aangepast. Vanuit het Coalitie akkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig“ is
er de ambitie om het leerlingenvervoer naar instellingen voor (speciaal)
onderwijs goed te regelen. Om de regeling te verbeteren wordt voorgesteld om
niet langer verschil te maken tussen speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs bij de toekenning van een vervoersvoorziening. Voor het
jeugdhulpvervoer geldt dat, nu er ervaring is opgedaan met het verstrekken
van deze voorziening door de gemeente, er voor de toepassing een
aanscherping van de beleidsregels nodig is.

Besluit
I.

De “Herziene beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer

gemeente Noordwijk 2019” vast te stellen en in te laten gaan per 1 november
2019.
II.

De “Beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente

Noordwijk 2019” per 1 november 2019 in te trekken.

Conform.
10

Regionale zaken
Dit is alvast ter info voor het lunchoverleg met de gemeente Bloemendaal.

Besluit
Besproken.
11

Rondvraag

Besluit
Besproken.
12

Sluiting

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering.
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